
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                          contact@slvesnik.com.mk 
                      

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
2218. Уредба за описите на категориите 

и нивоата на работните места на ад-
министративните службеници ...........  2 

2219. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар 
на ЈЗУ Здравствен дом Прилеп ..........  7 

2220. Одлука за  престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар  
на ЈЗУ Здравствен дом Струмица ......  7 

2221. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар 
на ЈЗУ Здравствен дом Кичево ..........  7 

2222. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење на движна 
ствар на ЈЗУ Здравствен дом Ва-
ландово............................................... 8 

2223. Одлука за  престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар 
на ЈЗУ Здравствен дом  Демир Хи-
сар .........................................................  8 

2224. Одлука за  престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар 
на ЈЗУ Здравствен дом  Пехчево ........  8 

2225. Одлука за  престанок и  за давање на 
трајно користење на движна ствар 
на ЈЗУ Здравствен дом  Неготино  .....  9 

2226. Одлука за  престанок и за давање 
на трајно користење на движна 
ствар на ЈЗУ Здравствен дом Дебар ..  9 

  Стр. 
2227. Одлука за  престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар 
на ЈЗУ Здравствен дом  Кочани .......... 9 

2228. Одлука за  престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар 
на ЈЗУ Здравствен дом Крива Па-
ланка ..................................................... 10 

2229. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар 
на ЈЗУ Здравствен дом Виница  .......... 10 

2230. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движна ствар 
на ЈЗУ Здравствен дом Кратово ......... 10 

2231. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење на движна 
ствар на ЈЗУ Здравствен дом Гевге-
лија ........................................................ 11 

2232. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење на движна 
ствар на Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија .................................. 11 

2233. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење на движна 
ствар на ЈЗУ Здравствен дом Свети 
Николе .................................................. 11 

2234. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење на движна 
ствар на ЈЗУ Здравствен дом Ресен .... 12 

Број 72 7 мај 2014, среда година LXX 



 Стр. 2 - Бр. 72                                                                                              7 мај 2014 
 

  Стр. 
2235. Одлука за давање согласност на 

Годишниот извештај за работењето 
на ЈП за берзанско работење АГРО 
БЕРЗА Скопје за 2013 година ............  12 

2236. Одлука за давање согласност на 
Годишната сметка на ЈП за берзан-
ско работење АГРО БЕРЗА Скопје 
за 2013 година .....................................  12 

2237. Одлука за изменување на Одлуката 
за формирање на Управен одбор на 
проектот - самовработување co кре-
дитирање ..............................................  12 

2238. Програма за управување, уредува-
ње и одржување на објектите на 
граничните премини за патен сооб-
раќај за 2014 година ............................  13 

2239. Правилник за начинот на водење 
на регистарот на запишување и 
бришење на стручните лица ...............  15 

2240. Правилник за начинот на вклучу-
вање и работа на стручните лица во 
работата на Советот при одлучува-
ње за давање на согласност ................  16 

2241. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината и 
начинот на пополнување на образецот 
за распределба на остварените прихо-
ди по дејности СПД - рекапитулар ..........  16 

2242. Правилник за изменување и до-
полнување на Правилникот за на-
чинот на пресметување и уплатува-
ње на данокот на добивка и спречу-
вање на двојното ослободување или 
двојното оданочување.........................  19 

2243. Правилник за минималните коли-
чини на брашно кои може да се до-
бијат со мелење на пченица, `рж и 
пченка кои ги исполнуваат мини-
малните услови за ставање во про-
мет, максималните количини на 
брашно потрошени за производство 
на одделни пекарски производи и 
начинот на водење на евиденција за 
потрошените количини .......................  33 

 

 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2218. 
Врз основа на член 22 став (3) од Законот за адми-

нистративни службеници („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 27/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30.4.2014 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОПИСИТЕ НА КАТЕГОРИИТЕ И НИВОАТА 
НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА АДМИНИСТРА-

ТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Предмет и делокруг 

 
(1) Со оваа уредба се уредуваат описите на катего-

риите на работни места на административните службе-
ници утврдени во Законот за административни службе-
ници, вклучувајќи ги целите, главните работни задачи 
и обврски. 

  Стр. 

2244. Правилник за просторните, тех-

ничките, технолошките и инфра-

структурните услови кои треба да 

ги исполнуваат производствените 

капацитети кои се во функција на 

дејноста на земјоделската задруга ...... 34 

2245. Правилник за изменување и до-

полнување на Правилникот за поб-

лиските дополнителни услови за 

поддршката од мерките за рурален 

развој, прифатливите трошоци и 

висината на поддршката за прифат-

ливите трошоци по корисник за по-

единечна мерка .................................... 34 

2246. Правилник за изменување и до-

полнување на Правилникот за трго-

вија со материјал за размножување 

и саден материјал од овошни расте-

нија наменет за производство на 

овошје ................................................... 35 

2247. Правилник за начинот на постапу-

вање на администраторот во ин-

формацискиот систем е-одобрение 

за градење ............................................. 67 

 Декларации, заеднички позиции и 

демарши на Европската Унија кон 

кои се придржува/прифаќа Репуб-

лика Македонија на покана на ЕУ  

     7. Одлука за воведување на рестри-

ктивните мерки согласно Одлуката 

2014/49/ЗНБП на Советот од 30 ја-

нуари 2014 година за изменување 

на Одлука 2011/72/ЗНБП за рестри-

ктивните мерки наменети против 

одредени лица и субјекти во однос 

на состојбата во Тунис........................ 2 

 Огласен дел....................................... 1-88 

 
 
 
 
 (2) Со оваа уредба се уредуваат и описите на ниво-

ата на работни места на административните службени-
ци утврдени во Законот за административни службени-
ци, непосредната одговорност и посебните работни за-
дачи и обврски за соодветното ниво. 

(3) Описите на категориите и нивоата на работните 
места на административните службеници, утврдени во 
оваа уредба, претставуваат основа за утврдување на 
описите на работите и задачите за работните места во 
актите за систематизација на работни места на админи-
стративните службеници и на ниеден начин не ги заме-
нуваат истите. 

 
Член 2 

Опис на категорија А - секретари 
 
(1) Секретарот е највисокиот административен 

службеник во институцијата во која се назначува и е 
нејзин извршен раководител.  

(2) Секретарот со својата работа ги остварува след-
ните цели: 
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- обезбедување на ефикасно и ефективно раководе-
ње со вработените во институцијата во која е назначен, 
согласно со закон;  

- обединување на работата на институцијата и рако-
водење со сите административни службеници; и  

- поддржување на работата на функционерот кој ра-
ководи со институцијата. 

(3) Главни работни задачи и обврски на секретарот се: 
- Раководење со вработените во институцијата, ор-

ганизирање на редовни колегиуми во институцијата во 
која е назначен и давање упатства на раководните и 
другите административни службеници, особено во кон-
текст на управувањето со човечките ресурси;  

- Остварување на стратешкиот план, програмата за 
работа и буџетот на институцијата, спроведување на 
одлуките, заклучоците, насоките и упатствата на функ-
ционерот кој раководи со институцијата, грижа за 
уредноста и ажурноста во работата по предметите и вр-
шењето на административните работи во институција-
та, како и унапредување на организацијата и условите 
за работа, функционирањето и работата на институци-
јата и стандардизираните процедури на работа во ин-
ституцијата; 

- Координирање на подготовката на материјали и до-
кументи, кои содржат: предлози за стратешки докумен-
ти на институцијата (стратешки план, програма за рабо-
та, програма за стручно усовршување, извештај за рабо-
тење), совети по прашања поврзани со политиките на 
институцијата и со претставувањето на институцијата во 
рамките на јавниот сектор и пред јавноста, извештаи за 
раководењето во институцијата и други материјали;  

- Оценување на раководни административни служ-
беници од непосредно пониското ниво, а по потреба и 
на други административни службеници кои се вработе-
ни во организационата единица со која раководи.; 

- Соработка со други државни органи, органи на ло-
калната власт, домашни и меѓународни организации на 
соодветно ниво, како и со претставници на стопанство-
то и на граѓанскиот сектор; и 

- Извршување на други работи утврдени со актот за 
систематизација на работните места на институцијата. 

 
Член 3 

Опис на нивото А1 
 
(1) Покрај главните работни задачи и обврски од 

член 2 став (3) од оваа уредба, посебни работни задачи 
и обврски на државниот секретар се:  

- активно учество во работата на Генералниот коле-
гиум на државни секретари;  

- координација на подготовката на материјали за 
седници на Владата на Република Македонија; 

- советување на министерот за материјалите за сед-
ниците на Владата на Република Македонија;  

- потпишување на барања за вклучување на матери-
јали во дневниот ред за седниците на Владата на Ре-
публика Македонија по овластување на функционерот 
кој ракводи со институцијата;  

- грижа за спроведување на Програмата за работа 
на својата институција, Програмата за работа на Влада-
та на Република Македонија и заклучоците на Владата 
на Република Македонија; и  

- непосредна соработка со Генералниот секретар на 
Владата на Република Македонија. 

(2) Државниот секретар учествува во работата на 
работните тела на Собранието на Република Македо-
нија и во работните тела на Владата на Република Ма-
кедонија, кога за тоа е овластен од функционерот кој 
раководи со институцијата.  

(3) Државниот секретар за својата работа непосред-
но одговара пред функционерот кој раководи со инсти-
туцијата во која е назначен. 

Член 4 
Опис на нивото А2 

 
(1) Покрај главните работни задачи и обврски од 

член 2 став (3) од оваа уредба, посебни работни задачи 
и обврски на генералниот секретар се да учествува во 
работата на работните тела на Собранието на Републи-
ка Македонија и работните тела на Владата на Репуб-
лика Македонија, кога за тоа е овластен од функционе-
рот кој раководи со институцијата.  

(2) Генералниот секретар за својата работа непо-
средно одговара пред функционерот кој раководи со 
институцијата во која е назначен. 

 
Член 5 

Опис на нивоата А3, А4 и А5 
 
(1) Покрај главните работни задачи и обврски од 

член 2 став (3) од оваа уредба, посебни работни задачи 
и обврски на секретарот на Град Скопје и општините 
со седиште во град и седиште во село се да дава совети 
по прашања поврзани со претставувањето на гра-
дот/општината во рамките на Заедницата на Единиците 
на Локалната Самоуправа и да учествува во работата 
на работните тела на општината, односно градот Скоп-
је, кога за тоа е овластен од градоначалникот. 

(2) Секретарот на Град Скопје и општините со се-
диште во град и седиште во село за својата работа не-
посредно одговара пред градоначалникот. 

 
Член 6 

Опис на категорија Б - раководни административ-
ни службеници 

 
(1) Раководниот административен службеник со 

својата работа има за цел ефикасно, ефективно и ква-
литетно да раководи, да дава совети, насоки или да по-
мага при раководењето со институцијата или организа-
ционите единици во рамките на институцијата. 

(2) Главни работни задачи на раководниот админи-
стративен службеник од категорија Б се: 

1. давање на совети на секретарот односно функци-
онерот кој раководи со институцијата каде не се назна-
чува секретар за прашања од неговиот делокруг на ра-
бота и поддршка на неговата работа;  

2. раководење со организациона единица, која оп-
фаќа: 

- организирање, насочување и координација на ра-
ботата на организационата единица; 

- вршење на непосредна контрола и надзор над из-
вршувањето на работите;  

- распоредување на работите и задачите на раково-
дителите на организационите единици во состав на ор-
ганизационата единица со која раководи;  

- давање на стручна помош, совети и вршење на 
менторство на останатите административни службени-
ци вработени во организациона единица со која рако-
води; 

- грижа за стручното усовршување и работната дис-
циплина на вработените во организационата единица 
со која раководи;  

- оценување на раководни административни служ-
беници од непосредно пониското ниво, а по потреба и 
на други административни службеници кои се вработе-
ни во организационата единица со која раководи; 

- учествува во оценување на административни 
службеници во својата институција и на администра-
тивни службеници во други институции;  

- подготовка на предлог - план за работа на органи-
зационата единица со која раководи и организационите 
единици во состав;  
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- подготовка на извештаи за напредокот во спрове-
дувањето на програмата за работа на организационата 
единица со која раководи и организационите единици 
во состав;  

- подготовка на предлози за политики по начелни 
прашања од надлежност на организационата единица 
со која раководи;  

- подготовка на мислења и анализи за прашања по-
врзани со одредени политики и со остварувањето на 
програмата за работа на институцијата, кои бараат од-
луки од највисоко ниво на институцијата;  

- подготовка на иницијативи за решавање на оддел-
ни прашања и проблеми од делокруг на организациона-
та единица со која раководи и други материјали; или 

3. заменување или помагање на непосредно претпо-
ставениот раководен административен службеник. 

 
Член 7 

Опис на нивото Б1 
 
(1) Раководниот административен службеник од 

нивото Б1 е самостоен во извршувањето на должноста. 
(2) Покрај главните работни задачи и обврски од 

член 6 став (2) точка 1 од оваа уредба, посебни работни 
задачи и обврски на раководниот административен 
службеник од нивото Б1 се:  

- Соработува со другите раководни административ-
ни службеници од институцијата; 

- Соработува со други државни органи, органи на 
локалната власт, домашни и меѓународни организации, 
на соодветното ниво, како и со претставници на сто-
панството и на граѓанскиот сектор; 

- Учествува во работата на работните тела на Со-
бранието на Република Македонија и на работните те-
ла на Владата на Република Македонија, кога за тоа е 
овластен од функционерот кој раководи со институци-
јата, односно во работните тела на општината или гра-
дот Скопје, кога за тоа е овластен од градоначалникот; 

- Во случај на отсуство или спреченост на секрета-
рот, го заменува, врз основа на овластување од функ-
ционерот кој раководи со институцијата; и 

- Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на институцијата. 

(3) Во случај кога со посебен закон нивоата во рам-
ките на категориите се опишани со посебни звања сог-
ласно член 27 став (2) од Законот за административни 
службеници, и согласно организациската структура 
утврдена со актот за внатрешна организација на инсти-
туцијата, раководниот административен службеник од 
нивото Б1 може да раководи со највисока организацио-
на единица во институцијата и во тој случај ги врши 
работните задачи од член 6 став (2) точка 2 од оваа 
уредба. 

(4) Раководниот административен службеник од 
нивото Б1 за својата работа непосредно одговара пред 
секретарот односно функционерот кој раководи со ин-
ституцијата каде не се назначува секретар.  

 
Член 8 

Опис на нивото Б2 
 
(1) Раководниот административен службеник од 

нивото Б2 е самостоен во извршувањето на должноста. 
(2) Покрај главните работни задачи и обврски од 

член 6 став (2) точка 2 од оваа уредба, посебни работни 
задачи и обврски на раководниот административен 
службеник од нивото Б2 се:  

- Соработува со другите раководни административ-
ни службеници од институцијата и со раководни адми-
нистративни службеници на соодветно ниво од други 
органи, за прашања од делокруг на организационата 
единица со која раководи; 

- Учествува во работата на работните тела на Со-
бранието на Република Македонија и Владата на Ре-
публика Македонија, кога за тоа е овластен од функци-
онерот кој раководи со институцијата, односно во ра-
ботните тела на општината или градот Скопје, кога за 
тоа е овластен од градоначалникот; 

- Во случај на отсуство или спреченост на непо-
средно претпоставениот административен службеник 
го заменува истиот врз основа на овластување од се-
кретарот или функционерот кој раководи со институ-
цијата каде не се назначува секретар; 

- Во органи во кој нема раководен административен 
службеник кој врши главни работни задачи и обврски 
од член 6 став (2) точка 1 од оваа уредба, во случај на 
отсуство или спреченост на секретарот, го заменува со 
сите негови овластувања и одговорности, врз основа на 
овластување од функционерот кој раководи со инсти-
туцијата; и 

- Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на институцијата. 

(3) Во случај кога со посебен закон нивоата во рам-
ките на категориите се опишани со посебни звања сог-
ласно член 27 став (2) од Законот за административни 
службеници, и согласно организациската структура 
утврдена со актот за внатрешна организација на инсти-
туцијата, раководниот административен службеник од 
нивото Б2 може да ги врши работните задачи од член 6 
став (2) точка 3 од оваа уредба. 

(4) Раководниот административен службеник од 
нивото Б2 одговара пред секретарот, односно функцио-
нерот кој раководи со институцијата каде не се назна-
чува секретар.  

(5) Во случаите од член 7 став (3) на оваа уредба, 
раководниот административен службеник од нивото Б2 
одговара пред непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник или пред секретарот, од-
носно функционерот кој раководи со институцијата ка-
де не се назначува секретар доколку нема непосредно 
претпоставен раководен административен службеник. 

 
Член 9 

Опис на нивото Б3 
 
(1) Раководниот административен службеник од 

нивото Б3 е самостоен во извршувањето на должноста. 
(2) Покрај главните работни задачи и обврски од 

член 6 став (2) точка 3 од оваа уредба, посебни работни 
задачи и обврски на раководниот административен 
службеник од нивото Б3 се:  

- Соработува со другите раководни административ-
ни службеници од институцијата; 

- Во случај на отсуство или спреченост на непо-
средно претпоставениот административен службеник 
го заменува истиот врз основа на овластување од се-
кретарот или функционерот кој раководи со институ-
цијата каде не се назначува секретар; и 

- Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на институцијата. 

(3) Во случај кога со посебен закон нивоата во рам-
ките на категориите се опишани со посебни звања сог-
ласно член 27 став (2) од Законот за административни 
службеници, и согласно организациската структура 
утврдена со актот за внатрешна организација на инсти-
туцијата, раководниот административен службеник од 
нивото Б3 може да ги врши работни задачи и обврски 
од член 6 став (2) точка 2 од оваа уредба. 

(4) Раководниот административен службеник од 
нивото Б3, за својата работа одговара пред непосредно 
претпоставениот раководен административен службе-
ник или пред секретарот, односно функционерот кој 
раководи со институцијата каде не се назначува секре-
тар доколку на повисоките нивоа нема претпоставен 
раководен административен службеник. 
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Член 10 
Опис на ниво Б4 

 
(1) Раководниот административен службеник од 

нивото Б4 е самостоен во извршувањето на должноста. 
(2) Покрај главните работни задачи и обврски од 

член 6 став (2) точка 2 од оваа уредба, посебни работни 
задачи и обврски на раководниот административен 
службеник од нивото Б4 се:  

- Соработува со другите раководни административ-
ни службеници од институцијата и со раководни адми-
нистративни службеници на соодветно ниво од други 
органи, за прашања од делокруг на организационата 
единица со која раководи; 

- Во случај на отсуство или спреченост на непо-
средно претпоставениот административен службеник 
го заменува истиот врз основа на овластување од се-
кретарот или функционерот кој раководи со институ-
цијата каде не се назначува секретар; и 

- Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на институцијата. 

(1) Во случај кога со посебен закон нивоата во рам-
ките на категориите се опишани со посебни звања сог-
ласно член 27 став (2) од Законот за административни 
службеници, и согласно организациската структура 
утврдена со актот за внатрешна организација на инсти-
туцијата, раководниот административен службеник од 
нивото Б4 може да може да ги врши работните задачи 
и обврски од член 6 став (2) точка 3 од оваа уредба. 

(2) Раководниот административен службеник од 
нивото Б4, за својата работа одговара пред непосредно 
претпоставениот раководен административен службе-
ник или пред секретарот, односно функционерот кој 
раководи со институцијата каде не се назначува секре-
тар доколку нема непосредно претпоставен раководен 
административен службеник. 

 
Член 11 

Опис на категорија В - стручни административни 
службеници 

 
(1) Стручниот административен службеник со сво-

јата работа има за цел ефикасно, ефективно, квалитет-
но да извршува работни задачи кои придонесуваат за 
остварување на програмата за работа на институцијата 
и задачи од делокругот на организационата единица во 
која е вработен.  

(2) Главни работни задачи и обврски за стручниот 
административен службеник од нивото В се:  

- Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 

- Ги следи и применува прописите од областа во ко-
ја што работи, вклучувајќи ги меѓународните договори 
на кои Република Македонија им пристапила или ги 
ратификувала; 

- Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на администра-
тивни службеници во други институции; и 

- Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на институцијата. 

 
Член 12 

Опис на ниво В1 
 
(1) Покрај вршењето на главните работни задачи и 

обврски од член 11 став (2) од оваа уредба,  посебни 
работни задачи и обврски на стручниот администрати-
вен службеник од нивото В1 се:  

- Самостојно врши најсложени стручно-админи-
стративни, нормативно-правни, извршни, статистички,  
административно-надзорни, информатички, кадровски, 
материјални, финансиски, промотивно-информативни 
и други работи од административна природа; 

- Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и 
други прописи и акти, стручни анализи на прашања 
кои се од значење за примената на законодавството од 
областа која ја покрива, стручни анализи, информации 
и други материјали за работни тела, предлози за планот 
за работа на организационата единица и извештај за на-
предокот во спроведувањето на неговата работа; и 

- Дава стручна помош, совети и врши менторство 
на административните службеници од пониските ни-
воа. 

(2) Стручниот административен службеник од ни-
вото В1, за својата работа одговара пред претпоставе-
ниот раководен административен службеник од нивото 
Б4 или пред друг непосредно претпоставен админи-
стративен службеник од категоријата Б доколку нема 
претпоставен раководен административен службеник 
од нивото Б4.  

 
Член 13 

Опис на ниво В2 
 
(1) Покрај вршењето на главните работни задачи и 

обврски од член 11 став (2) од оваа уредба,  посебни 
работни задачи и обврски на стручниот администрати-
вен службеник од нивото В2 се:  

- Врши стручно-административни, нормативно-
правни, извршни, статистички,  административно-над-
зорни, информатички, кадровски, материјални, финан-
сиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 

- Учествува во подготвка на материјали и докумен-
ти кои содржат: предлози на нацрти на законски и под-
законски акти и други прописи и акти, стручни анализи 
на прашања кои се од значење за примената на законо-
давството од областа која ја покрива, стручни анализи, 
информации и други материјали за работни тела, пред-
лози за планот за работа на организационата единица и 
извештај за напредокот во спроведувањето на неговата 
работа; и 

- Дава стручна помош, совети и врши менторство 
на административните службеници од пониските ни-
воа. 

(2) Стручниот административен службеник од ни-
вото В2, за својата работа одговара пред претпоставе-
ниот раководен административен службеник од нивото 
Б4 или пред друг непосредно претпоставен админи-
стративен службеник од категоријата Б доколку нема 
претпоставен раководен административен службеник 
од нивото Б4.  

 
Член 14 

Опис на ниво В3 
 
(1) Покрај вршењето на главните работни задачи и 

обврски од член 11 став (2) од оваа уредба,  посебни 
работни задачи и обврски на стручниот администрати-
вен службеник од нивото В3 се:  

- Спроведува рутински стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички,  админи-
стративно-надзорни, информатички, кадровски, мате-
ријални, финансиски, промотивно-информативни и 
други работи од административна природа, во соглас-
ност со општите упатства на непосредно претпоставе-
ниот раководен административен службеник и под 
надзор; и 
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- Прибира информации и податоци и помага во под-
готовката на материјали и документи кои содржат: 
стручни анализи на прашања кои се од значење за при-
мената на законодавството од областа која ја покрива, 
стручни анализи, информации и други материјали за 
работни тела, предлози за планот за работа на органи-
зационата единица и извештај за напредокот во спрове-
дувањето на неговата работа. 

(2) Стручниот административен службеник од ни-
вото В3, за својата работа одговара пред претпоставе-
ниот раководен административен службеник од нивото 
Б4 или пред друг непосредно претпоставен админи-
стративен службеник од категоријата Б доколку нема 
претпоставен раководен административен службеник 
од нивото Б4.  

 
Член 15 

Опис на ниво В4 
 
(1) Покрај вршењето на главните работни задачи и 

обврски од член 11 став (2) од оваа уредба,  посебни 
работни задачи и обврски стручниот административен 
службеник од нивото В4 се:  

- Спроведува наједноставни рутински стручно-ад-
министративни, нормативно-правни, извршни, стати-
стички, административно-надзорни, информатички, ка-
дровски, материјални, финансиски, промотивно-ин-
формативни и други работи од административна при-
рода под надзор и контрола на непосредно претпоста-
вениот раководен административен службеник и  ад-
министративните службеници во организационата еди-
ница од повисоките нивоа; и 

- Прибира информации и податоци заради подгото-
вка на материјали и документи кои содржат: стручни 
анализи на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни 
анализи, информации и други материјали за работни 
тела, предлози за планот за работа на организационата 
единица и извештај за напредокот во спроведувањето 
на неговата работа. 

(2) Стручниот административен службеник од ни-
вото В4, за својата работа одговара пред претпоставе-
ниот раководен административен службеник од нивото 
Б4 или пред друг непосредно претпоставен админи-
стративен службеник од категоријата Б доколку нема 
претпоставен раководен административен службеник 
од нивото Б4.  

 
Член 16 

Опис на категорија Г – помошно - стручни админи-
стративни службеници 

 
(1) Помошно-стручниот административен службе-

ник со својата работа има за цел ефикасно, ефективно, 
квалитетно да го поддржи спроведувањето на работите 
од делокруг на организационата единица. 

(2) Главни работни задачи и обврски на помошно-
стручниот административен службеник  од категорија 
Г се: 

- Учествува во извршувањето на помошно-стручни, 
сметководствени, материјално-финансиски, информа-
тивно-документациони, административно-технички, 
статистички,  информатички, кадровски, и други рабо-
ти од административна природа; 

- Подготвува материјали, документи и податоци и 
води евиденции во врска со извршувањето на работите 
од делокругот на организационата единица; 

- Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и во други инсти-
туции; и 

- Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на институцијата. 

Член 17 
Опис на ниво Г1 

 
(1) Покрај вршењето на главните работни задачи и 

обврски од член 16 став (2) од оваа уредба, посебни ра-
ботни задачи и обврски на  стручниот администрати-
вен службеник од нивото Г1 се:  

- Самостојно врши најсложени помошно-стручни, 
сметководствени, материјално-финансиски, информа-
тивно-документациони, административно-технички, 
статистички,  информатички, кадровски работи или ра-
боти од други области а кои се од административна 
природа, во согласност со општите упатства на непо-
средно претпоставениот раководен административен 
службеник. 

(2) Помошно-стручниот административен службе-
ник од нивото Г1, за својата работа одговара пред прет-
поставениот раководен административен службеник од 
нивото Б4 или пред друг непосредно претпоставен ра-
ководен административен службеник од категоријата Б 
доколку нема претпоставен раководен администрати-
вен службеник од нивото Б4.  

 
Член 18 

Опис на ниво Г2 
 
(1) Покрај вршењето на главните работни задачи и 

обврски од член 16 став (2) од оваа уредба,  посебни 
работни задачи и обврски на стручниот администрати-
вен службеник од нивото Г2 се:  

- Врши помошно-стручни, сметководствени, мате-
ријално-финансиски, информативно-документациони, 
административно-технички, статистички,  информа-
тички, кадровски работи или работи од други области а 
кои се од административна природа, под надзор и кон-
трола на непосредно претпоставениот раководен адми-
нистративен службеник. 

(2) Помошно-стручниот административен службе-
ник од нивото Г2, за својата работа одговара пред прет-
поставениот раководен административен службеник од 
нивото Б4 или пред друг непосредно претпоставен ад-
министративен службеник од категоријата Б доколку 
нема претпоставен раководен административен служ-
беник од нивото Б4.  

 
Член 19 

Опис на ниво Г3 
 

(1) Покрај вршењето на главните работни задачи и 
обврски од член 16 став (2) од оваа уредба,  посебни 
работни задачи и обврски на стручниот администрати-
вен службеник од нивото Г3 се:  

- Врши рутински помошно-стручни сметководстве-
ни, материјално-финансиски, информативно-докумен-
тациони, административно-технички, статистички,  ин-
форматички, кадровски работи, или работи од други 
области а кои се од административна природа, под над-
зор и контрола на непосредно претпоставениот раково-
ден административен службеник. 

(2) Помошно-стручниот административен службе-
ник од нивото Г3, за својата работа одговара пред прет-
поставениот раководен административен службеник од 
нивото Б4 или пред друг непосредно претпоставен ра-
ководен административен службеник од категоријата Б 
доколку нема претпоставен раководен администрати-
вен службеник од нивото Б4.  

 
Член 20 

Опис на ниво Г4 
 
(1) Покрај вршењето на главните работни задачи и 

обврски од член 16 став (2) од оваа уредба,  посебни 
работни задачи и обврски на стручниот администрати-
вен службеник од нивото Г4 се:  
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- Врши наједноставни рутински помошно-стручни, 
сметководствени, материјално-финансиски, информа-
тивно-документациони, административно-технички, 
статистички,  информатички, кадровски работи, или 
работи од други области а кои се од административна 
природа, во согласност со упатстватата и под надзор и 
контрола на непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник. 

(2) Помошно-стручниот административен службе-
ник од нивото Г4, за својата работа одговара пред прет-
поставениот раководен административен службеник од 
нивото Б4 или пред друг непосредно претпоставен ад-
министративен службеник од категоријата Б доколку 
нема претпоставен раководен административен служ-
беник од нивото Б4.  

 
Член 21 

Престанок на важност 
 
Со денот на отпочнување на примена на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за описот на звањата 
на државните службеници („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 106/2007 и 146/2009). 

 
Член 22 

Влегување во сила 
 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе отпочне да се применува со отпочнување на приме-
ната на Законот за административни службеници („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014). 

 
Бр. 42-3246/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2219. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 
27/2014), Владата на  Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 30.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН 

ДОМ ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар - патничко моторно возило: марка 
RENAULT,  модел KANGOO RN 1.9D, број на шасија 
VF1KC0EAF20838608, број на мотор C327098, регис-
тарска ознака SK-337-JC, година на производство 1999 
година, работна зафатнина  на моторот 1870см3, сила 
на моторот 47 kW/ks, боја на каросеријата- бела 01. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен дом 
Прилеп. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на ЈЗУ Здравствен дом Прилеп со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движната ствар од член 
1 од оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1931/1 Заменик на претседателот  

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2220. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на  Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ЈЗУ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар - патничко моторно: марка SEAT, мо-
дел IBICA, број на шасија VSSZZZ6KZ1R059727, број 
на мотор  AКК214531, регистарска ознака SK-3232-АC, 
година на производство 2000 година, работна зафатни-
на на моторот 1390cm3, сила на моторот 44KW (KS), 
боја на каросерија – мет. плава 99.     

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава  на 
трајно користење без надомест на ЈЗУ  Здравствен дом 
Струмица. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Здравствен дом Струмица со кој се уре-
дуваат  правата и обврските за движната ствар  од член 
1  од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1932/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2221. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ КИЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движната ствар - патничко моторно возило марка 
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LADA, модел ТИП 4х4 TNG, број на шасија 
ХТА212140B2029821, број на мотор 212149437839, ре-
гистарска ознака KI-0115-AB, година на производство 
2011 година, работна зафатнина на моторот 1690 см3, 
сила на моторот 61 kW/ks, боја на каросеријата- бела 01. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава  на 
трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен дом 
Кичево.   

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Здравствен дом Кичево,  со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движната ствар од член 1  
од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1933/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2222. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на  Република Македонија, на седницата одржана на 
30.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користење на 
движната ствар - патничко моторно возило: марка 
CHEVROLET, модел SPARK, број на шасија 
KL1KF480J8C463363, број на мотор B10S1066941KB2, 
регистарска ознака SK-864-SB, година на производство 
2008 година, работна зафатнина  на моторот 995 см3, сила 
на моторот 48 kW/ks, боја на каросеријата-бела 01. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен дом 
Валандово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Здравствен дом Валандово со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движната ствар од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1934/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2223. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на  Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ  ДЕМИР ХИСАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерс-

твото за здравство му престанува користењето на движна-
та ствар - патничко моторно возило: марка DAEWOO,   
тип Lanos Se A,  број на шасија SUPTF69YDXW026269, 
број на мотор A15SMS009705R, регистарска ознака SK-
234-KF, година на производство 1999 година, работна за-
фатнина  на моторот 1498см3, сила на моторот 63 kW/ks, 
боја на каросеријата- 3f/темно зелена. 

  
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава  на 
трајно користење без надомест на ЈЗУ  Здравствен дом 
Демир Хисар. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1935/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2224. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на  Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар - патничко моторно возило: марка 
Opel, тип Corsa 1.2 l 16V,  идентификационен број на 
возилото WOL0XCF6814127562, број на мотор Z12XE, 
регистарска ознака    SK-875-RI, година на производс-
тво 2001 година, работна зафатнина на моторот 
1199см3, сила на моторот 55 kW/ks, боја на каросерија-
та - бела/01. 
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Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава  на 

трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен дом 
Пехчево  со следните карактеристики. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Здравствен дом Пехчево со кој се уреду-
ваат  правата и обврските за движната ствар  од член 1  
од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

  
Бр. 42-1936/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2225. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013 и 27/2014), Владата на  Република Македони-
ја, на седницата одржана на 30.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерс-

тво за здравство му престанува користењето на движната 
ствар - патничко моторно возило марка Opel, тип Corsa 
1.2.16V, број на шасија W0L0XCF68141217536, број на 
мотор Z12XE19Q93939, регистарска ознака SK-028-KJ, 
година на производство 2001 година, работна зафатни-
на  на моторот 1199 см3, сила на моторот 55 kW/ks, бо-
ја на каросеријата - 01 бела. 

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен дом 
Неготино.   

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Здравствен дом Неготино со кој се уре-
дуваат  правата и обврските за движната ствар  од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1944/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2226. 
Врз основа на член 54 - a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ ДЕБАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користење на 
движната ствар - патничко моторно возило: марка 
LADA VAZ, модел NIVA 1.7, број на шасија 
XTA212130X1425028, број на мотор 212135798689, ре-
гистарска ознака SK-728-OS, година на производство 
1999 година, работна зафатнина  на моторот 1690 см3, 
сила на моторот 59 kW/ks, боја на каросеријата- бела 01. 

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен дом 
Дебар. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ  Здравствен дом Дебар со кој се уредува-
ат правата и обврските за движната ствар  од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1945/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2227. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на  Република Македонија, на седницата одржана на 
30.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ  КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерс-

твото за здравство му престанува користењето на движна-
та ствар - патничко моторно возило: марка FORD,  модел 
FIESTA, број на шасија WFOHXXGAJH6L33954, број на 
мотор 6L3S954, регистарска ознака SK-680-OS, година 
на производство 2006 година, работна зафатнина  на 
моторот 1399см3, сила на моторот 50 kW/ks, боја на ка-
росеријата- бела 01. 

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука се дава  
на трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен 
дом  Кочани. 
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Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на ЈЗУ  Здравствен дом  Кочани со кој се уреду-
ваат  правата и обврските за движната ствар  од член 1  
од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1948/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2228. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на  Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерс-

твото за здравство му престанува користењето на движна-
та ствар - патничко моторно возило: марка CHEVROLET,  
модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463237, број 
на мотор B10S1/067478KB2, регистарска ознака SK-686-
SA, година на производство 2008 година, работна зафат-
нина  на моторот 995см3, сила на моторот 48 kW/ks, боја 
на каросеријата- бела 01. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава  на 
трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен дом 
Крива Паланка. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Здравствен дом Крива Паланка со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1949/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2229. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 30.4.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ ВИНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар - патничко моторно возило: марка 
FORD FIESTA, модел COMFORT, број на шасија 
WF0HXXGAJH6L32945, број на мотор F6JB/SL32945, 
регистарска ознака SK-789-OS, година на производство 
2006 година, работна зафатнина на моторот 1399 см3, 
сила на моторот 50 kW/ks, боја на каросеријата - бела 01. 

   
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен дом 
Виница. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Здравствен дом Виница со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движната ствар од член 1 
од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1950/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2230. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на  Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 30.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ КРАТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движната ствар - патничко моторно возило марка 
LADA,  модел NIVA 4x4, број на шасија 
XTA21214071832500, број на мотор 212148533927, ре-
гистарска ознака SK-372-RS, година на производство 
2007 година, работна зафатнина  на моторот 1690 см3, 
сила на моторот 60 kW/ks, боја на каросеријата- бела 
01. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава  на 
трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен дом  
Кратово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на ЈЗУ Здравствен дом Кратово со кој се уре-
дуваат  правата и обврските за движната ствар од член 
1  од оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1951/1 Заменик на претседателот  

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2231. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на  Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ  ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар - патничко моторно возило: марка 
SEAT IBIZA со регистарска ознака SK-3227-АС, годи-
на на производство 2001 година, број на шасија 
VSSZZZ6KZR1R245814, број на мотор AКК232577. 

   
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на  ЈЗУ Здравствен дом 
Гевгелија. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Здравствен дом Гевгелија со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движната ствар  од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1952/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2232. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на  Република Македонија, на седницата одржана на 
30.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА 
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДА-

ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар - патничко моторно возило: марка 
FIAT,  модел TIPO, број на шасија ZFA16000004105602, 

број на мотор 1637742, регистарска ознака SK-408-АА, 
година на производство 1989 година, работна зафатни-
на  на моторот 1500см3, сила на моторот 55 kW/ks, боја 
на каросеријата- бела 01. 

      
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука се дава  
на трајно користење без надомест на  Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат  
правата и обврските за движната ствар од член 1 од  
оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1997/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2233. 
Врз основа на член 54 - a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерс-

твото за здравство му престанува користењето на движна-
та ствар - товарно моторно возило: марка FIAT FIORINO,   
тип 1.7 DS,  број на шасија ZFA14600008536155, број 
на мотор 2000598, регистарска ознака SK-302-HN, го-
дина на производство 1997 година, работна зафатнина  
на моторот 1697см3, сила на моторот 42 kW/ks, боја на 
каросеријата - светло црвена 74. 

   
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на ЈЗУ  Здравствен дом 
Свети Николе.    

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Здравствен дом Свети Николе со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-2044/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2234. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на  Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ РЕСЕН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар - патничко моторно возило: марка FIAT, 
тип PUNTO, број на шасија ZFА17600000615432, број 
на мотор 176А90009502520, регистарска ознака SK-
685-SL, година на производство 1996 година, работна 
зафатнина  на моторот 1581см3, сила на моторот 65 
kW/ks, боја на каросеријата- 74 црвена. 

   
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен дом 
Ресен.   

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Здравствен дом Ресен со кој се уредуваат  
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

                 
Бр. 42-2045/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2235. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.4.2014 година, донесе  

 
О Д Л У КА 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА БЕР-
ЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО БЕРЗА СКОПЈЕ  

ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работењето на ЈП за берзанско работење 
АГРО БЕРЗА Скопје за 2013 година бр. 02-83/4 од 
26.2.2014 година, усвоен од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 26.2.2014 
година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр. 42-3082/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2236. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.4.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ  

АГРО БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка на ЈП за берзанско работење АГРО БЕРЗА 
Скопје за 2013 година бр. 02-83/2 од 26.2.2014 година, 
усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата, одржана на 26.2.2014 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр. 42-3082/2 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2237. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРОЕКТОТ - 
САМОВРАБОТУВАЊЕ CO КРЕДИТИРАЊЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за формирање на Управен одбор на 

Проектот - Самовработување со кредитирање („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.29/08, 154/08, 
26/10, 72/10, 166/10, 14/12, 144/12 и 177/13), во членот 
1, став 2 во точката 4 зборовите: „Перица Врбоски" се 
заменуваат со зборовите: „Дане Јосифовски“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-3223/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2238. 
Врз основа на член 49-г став 1 од Законот за Царин-

ската управа („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 
48/10, 158/10, 53/11, 113/12 и 43/14), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30.4.2014 
година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ  И ОДРЖУВА-
ЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИ-

НИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ЗА 2014 ГОДИНА 
 

I 
ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Со оваа програма се пропишува управувањето, уре-

дувањето и одржувањето на објектите на граничните 
премини на Република Македонија за патен сообраќај 
за 2014 година. 

 
II 

ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 
 

Основни извори на средствата потребни за реализи-
рање на оваа програма се обезбедени во Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2014 година. 

За реализација на оваа програма потребни се вкуп-
но 49.500.000 денари и истите се обезбедени од буџет-
ски раздел 09003-Царинска управа на Република Маке-
донија, буџетска сметка 637-16, програма 24-Унапре-
дување на логистичката поддршка и програма 21-Поед-
ноставување и забрзување на економските активности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
ДИНАМИЧЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ 

НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 
 
 
Активности поврзани со изградба на објекти и ин-

фраструктура кои се наоѓаат во границите на опфат 
утврдени со урбанистичките планови за граничните 
премини, не се предвидуваат во текот на 2014 година, 
со оглед дека не се предвидени средства за оваа намена 
во Буџетот на Република Македонија за 2014 година. 

 
IV 

ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

 
Инвестиционото одржување на граничните преми-

ни опфаќа: санација, реконструкција и замена на обје-
кти, опрема, инсталации и др. 

Во делот на инвестиционо одржување на објектите 

на граничните премини во текот на 2014 година се 

предвидува реконструкција на дел од граничните пре-

мини со изведба на рампи за преглед на товарни мотор-

ни возила со надстрешници на граничен премин Ново 

Село, граничен премин Делчево, граничен премин 

Стар Дојран, граничен премин Ќафасан и граничен 

премин Богородица, како и реконструкција на асфалт-

ни површини на граничен премин Блато, граничен пре-

мин Ќафасан и граничен премин Деве Баир.  

Со тековното одржување на граничните премини се 

предвидува одржување на: објекти, опрема и инстала-

ции, ваги, рампи, агрегати, хидраулични дигалки, по-

ставување на вертикална и хоризонтална сигнализација 

и знаци за обележување, чистење на наноси од снег на 

платото во зона на контрола на патници и терминал, 

одржување на хигиена на отворени површини на гра-

ничните премини и терминали и одржување на против-

пожарни апарати. 

Тековното и инвестиционо одржување на гранични-

те премини се предвидува да се изврши со средства од 

буџетската сметка на Царинската управа за 2014 годи-

на, раздел 09003- Царинска управа, сметка 637-16, 

Програма 21, ставки 481 и 482 како и Програма 24, ста-

вки 424 и 425. 

 

Предвидени средства за реализација: 29.000.000 ден. 

 

V 

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА  

ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, КОЛСКИ ВАГИ, ПАРКИРА-

ЛИШТА, ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ 

 

Во текот на 2014 година се планира изработка на 

проектна документација,  изработка на геодетски ела-

борати, изработка на ревизија на проектната докумен-

тација, како и продолжување на постапките за регули-

рање на имотно правните односи со сопствениците на 

земјиштето во опфатот на граничните премини, како 

подготвителни активности за обезбедување и компле-

тирање на документацијата потребна за почнување со 

изградба на објекти на граничните премини планирани 

за 2015 година.  
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VI 
ПЛАН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО  

ЗЕМЈИШТЕ ОПРЕДЕЛЕНО СО УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ ЗА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

 
1. Иницирање на изработка на урбанистички  
проекти, технички планови, документација  

и услови за градба 
 
Со планот за уредување на градежното земјиште 

определено со урбанистички планови, се планира ини-
цирање на изработка и усвојување на урбанистички 
планови за граничните премини, како и измена на по-
стојните. 

Согласно Годишната програма за изработка на ур-
банистички планови и државна и локална урбанистич-
ка планска документација во Република Македонија во 
2013 година донесена од Владата на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 4/2013, 69/2013 и 130/2013) во тек е  изработка на 
нови урбанистички планови за граничен премин  Дел-
чево, Ново Село, Стар Дојран и граничен премин Ќа-
фасан, кои се очекува да бидат завршени во почетокот 
на 2014 година. До Министерството за транспорт и вр-
ски, за 2014 година, иницирана е изработка на урбани-
стичка планска документација и за граничните преми-
ни Табановце, Меџитлија и Блато. 

По изработката на урбанистичко планската доку-
ментација, согласно законската регулатива, се превзе-
маат активности за изработка на архитектонско урба-
нистички проекти, проектна документација, изработка 
на геодетски елаборати, ревизија на проектната доку-
ментација, со цел обезбедување и комплетирање на до-
кументацијата потребна за почнување со изградба на 
објекти на граничните премини планирани за 2015 го-
дина.  

За таа цел во текот на 2014 година, се планира изра-
ботка на: 

- архитектонско урбанистички проекти за гранич-
ните премини: Делчево, Ново Село, Блаце, Ќафасан, 
Табановце и Меџитлија, 

- Изработка на главен проект за изградба на терми-
нал на граничен премин Меџитлија, 

- Изработка на главен проект за типски монтажен 
магацин за преглед на стока за граничните премини 
Ново Село и Делчево, 

- Изработка на проект за анализа на хидролошката 
состојба на граничен премин Ќафасан и техничко ре-
шение за зголемување на капацитетот на системот за 
водоснабдување на преминот, како и 

- Изработка на ревизија на изработената проектната 
документација за граничните премини Меџитлија, Но-
во Село, Делчево и Ќафасан 

- изработка на геодетски елаборати и елаборати за 
експропријација. 

Изработката на архитектонско урбанистичките про-
екти, изработката на главните проекти, изработката на 
ревизијата на проектната документација, како и изра-
ботката на геодетските елаборати и елаборатите за екс-
пропријација, се предвидува да се изврши со средства 
од буџетската сметка на Царинската управа за 2014 го-
дина, раздел 09003-Царинска управа, сметка 637-16, 
Програма 21, ставка 481  

 
Предвидени средства за реализација: 6.900.000 ден. 

 
2. Планирање, градење, поставување, пренамена, 

реконструкција и отстранување на објекти 
 
Во текот на 2014 година се планира изработка на 

проектна документација,  изработка на геодетски ела-
борати, изработка на ревизија на проектната докумен-

тација, како и продолжување на постапките за регули-
рање на имотно правните односи со сопствениците на 
земјиштето во опфатот на граничните премини, како 
подготвителни активности за отпочнување со изградба 
или реконструкција на објекти на граничните премини 
планирани за 2015 година.  

 
3. Решавање на имотно-правни односи   

на градежното земјиште 
 
Царинската управа на Република Македонија во 

2014 година ќе продолжи со постапката за запишување 
на правата на недвижностите на граничните премини  
во сопственост на Република Македонија.  

Во текот на 2014 година се предвидува да продол-
жат активностите поврзани со постапките за експро-
пријација на земјиште во опфатот на граничните пре-
мини Блаце, Табановце и Ќафасан, кои вклучуваат исп-
лата на надоместоци на поранешните сопственици по 
склучени спогодби за експропирано земјиште, како и 
исплата на надоместоци определени со правосилни 
судски пресуди. 

Заради отпочнување на реализацијата на проектите 
за проширување и изградба на објекти на терминалот 
на граничен премин Табановце и изградба на терминал 
за преглед на ТМВ на граничен премин Ќафасан, фи-
нансирани од ИПА, неопходно е предходно решавање 
на имотно правните односи со сопствениците на земји-
штето, вклучувајќи и исплата на надоместоци за екс-
проприраните недвижности. 

Исплата на надоместоци за експроприрано земји-
ште  се предвидува да се изврши со средства од буџет-
ската сметка на Царинската управа за 2014 година, раз-
дел 09003- Царинска управа, сметка 637-16, Програма 
24, ставка 485 

 
Предвидени средства за реализација: 13.600.000 ден. 

 
VII 

НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ  
ПРОСТОР, КОЛСКИТЕ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА, 

ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ 
 
Користењето на деловниот простор, паркиралишта, 

терминали и санитарни јазли се врши врз основа на 
потпишување на договори за регулирање на односите 
меѓу органите на државната управа и правните лица 
кои вршат дејности кои се поврзани со царинското ра-
ботење од една страна и Царинската управа од друга 
страна во врска со користење простор на граничните 
премини за патен сообраќај. 

Во договорите ќе се дефинираат површините кои ги 
користат органите на државната управа како и остана-
тите права и обврски во поглед на регулирање на заед-
ничките трошоци за тековно одржување, струја, грее-
ње, вода, комуналии, јавна хигиена, примена на пропи-
си од областа на ПП заштитатa.  

Начинот на користење на деловниот простор од 
страна на правните лица кои вршат дејности кои се по-
врзани со царинското работење и чие присуство на гра-
ничните премини е неопходно, ќе се регулира со склу-
чување поединечни договори за закуп согласно Зако-
нот за Царинска управа. 

 
VIII 

ПЛАН ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ 
НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПОД ЗАКУП 

 
Деловниот и рекламниот простор, Царинската упра-

ва ќе го издава под закуп по пат на јавен оглас за при-
бирање на понуди и спроведување на постапка за јавно 
наддавање, при што се предвидува склучување на дого-
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вор со правното лице кое ќе излицитира  највисока це-
на за закуп на деловен и рекламен простор на гранич-
ните премини на Република Македонија за патен соо-
браќај, а врз основа на почетна цена утврдена во сог-
ласност со Правилникот за висината на надоместоците 
за извршените услуги и почетната висина на закупни-
ната на деловниот и рекламниот простор на граничните 
премини за патен сообраќај. 

 
IX 

ВИД НА УСЛУГИ  НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 
ЗА КОИ СЕ НАПЛАТУВА НАДОМЕСТОК 

 
Видот на услугите на граничните премин за кои се 

наплатува надоместок се: 
- Издавање на деловен и рекламен простор под за-

куп и  
- Извршена услуга – надоместок за престој на ца-

рински терминал подолго од времетраењето на царин-
ската постапка. 

 
X 

 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-2285/1 Заменик на претседателот 

30 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

2239. 
Врз основа на член 14 став (34) од Законот за јавни-

те набавки („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 
148/13, 28/14 и 43/14), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА 
ЗАПИШУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ 

ЛИЦА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

ње на Регистарот на запишување и бришење на струч-
ните лица (во натамошниот текст: Регистарот) кои ќе 
бидат вклучени во работата на Советот при одлучува-
ње за давање на согласност. 

 
Член 2 

(1) Регистарот се води во електронска форма.  
(2) Запишување на стручните лица во Регистарот се 

врши континуирано. 
(3) Со запишувањето во Регистарот, на стручното 

лице му се доделува регистарски број. 
(4) Регистaрскиот број од точка 3 на овој член е 

единствен и непроменлив. 
(5) Запишувањето во Регистарот се врши на седни-

ца на Советот. 
 

Член 3 
Запишувањето на стручните лица во Регистарот се 

врши со отворање на досие за стручното лице врз осно-
ва на податоците од барањето за запишување во Регис-
тарот кое содржи регистарски број, лични податоци, 

дата на запишување и бришење, област на специјализа-
ција, потесна област на специјализација и податоци за 
завршено образование. 

 
Член 4 

(1) Запишувањето на стручното лице се врши во ед-
на или повеќе од следните основни области на специја-
лизација:   

1. автомобилска индустрија, 
2. археологија, 
3. архитектура,  
4. безбедност и заштита при работа, 
5. биохемија, 
6. ветерина, 
7. геодезија,  
8. градежништво, 
9. графика, издаваштво и печатење, 
10. дрвна индустрија, 
11. економија, 
12. електроника и електротехника, 
13. енергетика и енергенси, 
14. животната средина и екологијата,  
15. забава, спорт и рекреација, 
16. здравство (лекови, медицински помагала и ме-

дицински потрошен материјал), 
17. земјоделство, 
18. информатичка технологија,  
19. маркетинг и истражување на пазарот, 
20. машинство,  
21. металургија, 
22. образование и наука, 
23. осигурување,  
24. право, 
25. прехранбени производи и пијалоци, 
26. ревизија,  
27. рударство, 
28. сметководство, 
29. сообраќај,  
30. текстилна и кожна индустрија, 
31. телекомуникации, 
32. технолошка индустрија,  
33. транспорт, шпедиција и складирање, 
34. трговија, продажба и дистрибуција, 
35. туризам, 
36. угостителство, 
37. уметност и култура, 
38. финансии и банкарство, 
39. човечки ресурси, 
40. друга област на специјализација. 
(2) Запишувањето според потесна област на специ-

јализација се врши во рамките на  областите на специ-
јализација наведени во став (1) од овој член. 

 
Член 6 

Податоците во досието од Регистарот се ажурираат 
согласно пријавените промени од страна на стручното 
лице. 

 
Член 7 

Бришењето на стручните лица од Регистарот се 
врши на седница на Советот по претходно утврдување 
на исполнетост на условите за бришење. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.   

 
Бр. 02-14741/1  

30 април 2014 година Министер за финансии, 
Скопје Зоран Ставрески,с.р. 
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2240. 
Врз основа на член 14 став (27) од Законот за јавни-

те набавки („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 

148/13, 28/14 43/14), министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВКЛУЧУВАЊЕ И РАБОТА НА 

СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ВО РАБОТАТА НА СОВЕТОТ 

ПРИ ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ 

     

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на вклу-

чување и работа на стручните лица во работата на Со-

ветот за јавни набавки (во натамошниот текст: Сове-

тот) при одлучување за давање на согласност. 

 

Член 2 

(1) Вклучувањето на стручните лица се врши со по-

кана.  

(2) Поканата содржи краток опис на предметот на 

барањето, основ на барањето, проценета вредност на 

набавката и други информации. 

(3) Поканата се испраќа преку е-пошта. 

(4) За испратената покана стручното лице се инфор-

мира преку СМС. 

 

Член 3 

(1) За прифаќање на поканата стручното лице треба 

да се произнесе  во рок од 12 часа од испраќањето на 

поканата. 

(2) Доколку стручното лице не одговори во рокот 

утврден во ставот (1) на овој член, ќе се смета дека по-

каната е одбиена. 

(3) Ако стручното лице одбие да учествува во рабо-

тата, треба да достави документирано образложение за 

причините за одбивањето. 

 

Член 4 

Одбиената покана од член 3, став (2) од овој пра-

вилник, по случаен електронски избор се доставува до 

друго стручно лице. 

 

Член 5 

На стручното лице кое ја прифатило поканата му се 

става на располагање: 

- комплетната документација по предметот на бара-

њето,  

- образец на стручно мислење, 

- модел-изјава, 

- модел-договор во кој се регулира видот и начинот 

на вршење на услугите, предметот на договорот, права-

та и обврските на договорните страни, времетраењето 

на изготвување на мислењето и висината и начинот на 

плаќање на надоместокот и 

- овластување за увид во целокупната градежно-

техничка документација и/или увид на самото место, 

во случаите предвидени со Законот за јавните набавки. 

Член 6 

(1) Стручното лице по приемот на документацијата 

ги врши сите неопходни истражувања со цел да ја оце-

ни оправданоста на основот за добивање на согласност 

во рокот утврден за изготвување на стручното мислење 

и изготвува стручно мислење кое го доставува до Сове-

тот. 

(2) Стручното мислење треба да содржи јасен и 

недвосмислен став за прифаќање или одбивање на ба-

рањето за издавање согласност.  

(3) Советот може да побара од стручното лице да 

даде дополнување и/или појаснување на стручното 

мислење од ставот (1) на овој член. 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.   

 

Бр. 02-14742/1 Министер за финансии, 

30 април 2014 година Зоран Ставрески,с.р. 

Скопје  

__________ 

2241. 

Врз основа на член 23-а став (2) од Законот за едно-

шалтерскиот систем и за водење на трговскиот реги-

стар и регистар на други правни лица („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 84/05, 13/07, 150/07, 

140/08, 17/11, 53/11 и 70/13), министерот за финансии, 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-

МАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛ-

НУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 

ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ  СПД 

- РЕКАПИТУЛАР 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата, содржината и начинот 

на пополнување на образецот за распределба на оства-

рените приходи по дејности СПД-Рекапитулар („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 02/08 и 

13/12) образецот се заменува со нов образец  кој е да-

ден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 12-5455/5  

30 април 2014 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 49 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 28/98, 11/01, 2/02, 44/02, 51/03, 120/05, 139/06, 160/07, 159/08, 85/10, 47/11, 135/11, 

79/13 и 13/14), министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 

УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојно-

то ослободување или двојното оданочување („Службен весник на Република Македонија” бр. 173/11), образе-

цот „ДБ”-Даночен биланс за оданочување на непризнаени расходи, се заменува со нов образец „ДБ”-Даночен 

биланс за оданочување на непризнаени расходи, кој  е  составен дел  на овој правилник. 

 

Член 2 

Во членот 5  по ставот 8 се додава нов став 9 кој гласи:  

„Износот на исплатена дивиденда кој подлежи на оданочување се намалува за приходите од дивиденди ос-

тварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник согласно член 36-г став 4 од Законот. Исплатувачот 

на дивиденда, на примателот на дивиденда му доставува “Изјава за платениот данок на исплатена дивиденда“, 

на образец „И-ПД“ кој е составен дел на овој правилник. Изјавата за платениот данок на исплатена дивиденда 

се приложува со поднесување на образецот од став 1 на овој член.“ 

Ставовите 9 и 10 стануваат ставови 10 и 11. 

Образецот „ДД-ИД”-„Пресметка на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката“ се 

заменува со нов образец „ДД-ИД”-„Пресметка на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од доби-

вката“, кој  е составен дел  на овој правилник. 

 

Член 3 

Извештајот за уплатениот данок по задршка, се заменува со образец „ДД-И“- Извештај за уплатениот данок 

по задршка, кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот „ДБ-ВП“ се заменува со нов образец „ДБ-ВП“, кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

      Бр. 20-12278/3  

 29 април 2014 година                                            Министер за финансии, 

           Скопје                                            Зоран Ставрески, с.р. 

 

2242. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2243. 
Врз основа на член 16-ѓ ставови (2) и (3) од Законот 

за квалитетот на земјоделските производи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.140/10, 53/11, 
55/12 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ КОЛИЧИНИ НА БРАШНО 
КОИ МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЈАТ СО МЕЛЕЊЕ НА 
ПЧЕНИЦА, `РЖ И ПЧЕНКА КОИ ГИ ИСПОЛНУ-

ВААТ МИНИМАЛНИТЕ УСЛОВИ ЗА СТАВАЊЕ 
ВО ПРОМЕТ, МАКСИМАЛНИТЕ КОЛИЧИНИ НА 
БРАШНО ПОТРОШЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ОДДЕЛНИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ И НАЧИНОТ 
НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОТРОШЕНИТЕ  

КОЛИЧИНИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните 

количини на брашно кои може да се добијат со мелење 
на пченица, `рж и пченка кои ги исполнуваат минимал-
ните услови за ставање во промет, максималните коли-
чини на брашно потрошени за производство на оддел-
ни пекарски производи и начинот на водење на евиден-
ција за потрошените количини. 

 
Член 2 

Поимите употребени во овој правилник го имаат 
следното значење: 

1. Минималните количини на брашно се количини 
кои се добиваат при мелење на 100 килограми пченица, 
`рж и пченка без количините на трици, уродица и нечи-
стота.   

2. Максималната количина на брашно потрошена за 
производство на одделни пекарски производи (во пона-
тамошниот текст: потрошено брашно) е најголемата 
количина на брашно која правните и физички лица кои 
се занимаваат со производство на пекарски производи 
(во натамошниот текст: производители на пекарски 
производи), можат да ја потрошат за замесување и по-
соп. За производите кои не се наведени во овој правил-
ник, во однос на видот или поединачна маса на готови-
от производ, потрошеното брашно се смета според 
сличниот вид на производ, а за различна маса на гото-
виот производ, сразмерно поединечните маси. 

 
Член 3 

Минималните количини на брашно кои се добиваат 
со мелење на пченица, `рж и пченка кои ги исполнува-
ат минималните услови за ставање во промет треба да 
бидат: 

- за пченица 70 килограми,  
- за `рж 65 килограми и  
- за пченка 45 килограми. 
 

Член 4 
За производство на следните видови на пекарски 

производи можат да се потрошат следните количини на 
брашно: 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
(1) Производителите на пекарски производи водат 

евиденција за пекарското производство, набавеното и 
потрошеното брашно. 

(2) Евиденцијата од став (1) на овој член се води во 
електронска и/или во пишана форма во секој произ-
водствен објект/погон во кој се одвива производството 
на пекарските производи. 

 
Член 6 

Производителите на пекарски производи вршат 
евидентирање на: 

- секој влез на брашно веднаш по приемот на браш-
ното во објектот; 

- произведените количини на пекарски производи 
во претходниот ден и 

- деновите кога во објектот/погонот нема произ-
водство.  

 
Член 7 

Производителите на пекарски производи пред поче-
токот на календарската година ја заверуваат евиденци-
јата од член 5 на овој правилник со потпис на одговор-
ното лице. 

 
Член 8 

Производителите на пекарски производи кои сезонски 
во текот на годината започнале производство ја заверува-
ат евиденцијата од член 5 на овој правилник со потпис на 
одговорното лице пред почетокот на производството. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.02-872/7 Министер за земјоделство, 

5 мај 2014 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 
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2244. 
Врз основа на член 6 став (4) од Законот за земјо-

делски задруги („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 23/13), министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОСТОРНИТЕ, ТЕХНИЧКИТЕ, ТЕХНО-
ЛОШКИТЕ И ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ УСЛОВИ 
КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРОИЗВОД-
СТВЕНИТЕ КАПАЦИТЕТИ КОИ СЕ ВО ФУН-
КЦИЈА НА ДЕЈНОСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА 

ЗАДРУГА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат просторните, 

техничките, технолошките и инфраструктурните усло-
ви кои треба да ги исполнуваат производствените капа-
цитети кои се во функција на дејноста на земјоделската 
задруга. 

 
Член 2 

(1) Просторните, техничките, технолошките и ин-
фраструктурните услови кои треба да ги исполнуваат 
производствените капацитети на земјоделската задруга 
од мал обем во функција на дејноста се: 

- за лозаро-овоштарство: минимум 3 ха земјоделско 
земјиште; 

- за производство на ориз: минимум 2 ха земјодел-
ско земјиште; 

- за одгледување на житни и фуражни култури: ми-
нимум 3 ха земјоделско земјиште; 

- за производство на градинарски култури: мини-
мум 2 ха земјоделско земјиште; 

- за одгледување на говеда: минимум 30 грла; 
- за одгледување на копитари: минимум 20 грла; 
- за одгледување на овци: минимум 300 грла; 
- за одгледување на кози: минимум 200 грла; 
- за одгледување на свињи за репродукција: мини-

мум 50 грла маторици; 
- за одгледување на свињи за тов: минимум 300 

грла гоеници; 
- за одгледување на бројлери: минимум 5.000 броја 

во турнус; 
- за одгледување на живина за производство на 

јајца: минимум 10.000 броја несилки; 
- за одгледување на живина за производство на ор-

гански јајца: минимум 1.000 броја несилки; 
- за одгледување на пчели: минимум 170 презимени 

пчелни семејства; 
- за одгледување на ноеви: минимум 50 возрасни 

ноеви и 
- за одгледување на полжави: минимум 2 ха земјо-

делско земјиште на отворено. 
(2) Покрај условите наведени во ставот (1) алинеи 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 од овој член, про-
изводствените капацитети треба да ги исполнуваат и 
просторните, техничките, технолошките и инфраструк-
турните услови утврдени во членовите 6 и 7 во Законот 
за заштита и благосостојба на животните и условите 
утврдени во Правилникот за условите и начините на 
заштита на фармските животни. 

 
Член 3 

(1) Просторните, техничките, технолошките и ин-
фраструктурните услови кои треба да ги исполнуваат 
производствените капацитети на земјоделската задруга 
од голем обем во функција на дејноста се: 

- за лозаро-овоштарство: минимум 6 ха земјоделско 
земјиште; 

- за производство на ориз: минимум 4 ха земјодел-
ско земјиште; 

- за одгледување на житни и фуражни култури: ми-
нимум 6 ха земјоделско земјиште; 

- за производство на градинарски култури: мини-
мум 4 ха земјоделско земјиште; 

- за одгледување на говеда: минимум 100 грла; 
- за одгледување на копитари: минимум 50 грла; 
- за одгледување на овци: минимум 1000 грла; 
- за одгледување на кози: минимум 500 грла; 
- за одгледување на свињи за репродукција: мини-

мум 100 грла маторици; 
- за одгледување на свињи за тов: минимум 1000 

грла гоеници;  
- за одгледување на бројлери: минимум 10.000 бро-

ја во турнус;  
- за одгледување на живина за производство на 

јајца: минимум 20.000 броја несилки; 
- за одгледување на живина за производство на ор-

гански јајца: минимум 2.000 броја несилки; 
- за одгледување на пчели: минимум 700 презимени 

пчелни семејства; 
- за одгледување на ноеви: минимум 100 возрасни 

ноеви и 
- за одгледување на полжави: минимум 4 ха земјо-

делско земјиште на отворено. 
(2) Покрај условите наведени во ставот (1) алинеи 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 од овој член, про-
изводствените капацитети треба да ги исполнуваат и 
просторните, техничките, технолошките и инфраструк-
турните услови утврдени во членовите 6 и 7 во Законот 
за заштита и благосостојба на животните и услови ут-
врдени во Правилникот за условите и начините на заш-
тита на фармските животни. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник Република 
Македонија”. 

 
Бр. 16-1602/3  

17 април 2014 година Министер, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 

2245. 
Врз основа на член 90 став (3) од Законот за земјо-

делство и рурален развој  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12,15/13, 69/13 
и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ ДОПОЛНИТЕЛ-
НИ УСЛОВИ ЗА ПОДДРШКАТА ОД МЕРКИТЕ 
ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ, ПРИФАТЛИВИТЕ ТРО-
ШОЦИ И ВИСИНАТА НА ПОДДРШКАТА ЗА 
ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ ПО КОРИСНИК 

ЗА ПОЕДИНЕЧНА МЕРКА 
 

Член 1 
Во Правилникот за поблиските дополнителни усло-

ви за поддршката од мерките за рурален развој, при-
фатливите трошоци и висината на поддршката за при-
фатливите трошоци по корисник за поединечна мерка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
124/11 и 80/13), во членот 2 став (1) точка 1) во алине-
јата 4 сврзникот ,,и“ се заменува со точка и запирка. 

Во алинејата 5 точката на крајот од реченицата се 
заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја 6 
која гласи:  

- „инвестиции во систем за наводнување на пченка и 
фуражни култури: минимум 2 ха до  максимум 10 ха зем-
јоделско земјиште со пченка и/или фуражни култури. “  
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Член 2 
Во членот 5 став (1)  по точката е), се додаваат две 

нови точки ж) и з) кои гласат: 
„ж) За инвестиции во систем за наводнување на 

пченка и фуражни култури и тоа: 
- набавка на надземни системи за наводнување кап-

ка по капка;  
- набавка на подземни системи за наводнување кап-

ка по капка; 
- набавка на опрема и приклучна опрема за систе-

мот за наводнување (филтри, фертиригатори, пумпи, 
цевки и спојни елементи); 

- набавка на опрема и приклучна механизација за 
поставување и собирање на системот капка по капка; 

- набавка на опрема и приклучна механизација за 
поставување на подземните системи за наводнување со 
капка по капка;  

- градежни материјали и елементи за придружни 
објекти за сместување и чување на опремата;  

- опрема за електрична инсталација за снабдување 
со електрична енергија, вклучително и опрема за енер-
гетска ефикасност и опрема за производство на од-
ржливи енергии за потребите на функционирање на 
системот за надводнување/одводнување;  

- агрегати и/или генератори и придружна инстала-
циона опрема;  

- компјутерска опрема за функционирање, управу-
вање и контрола на системот за наводнување и соф-
твер;  

- услуги од трети лица за надзор и изведување на 
градежни и електрификациски работи вклучително и 
инсталирање на опремата и софтвер и  

- услуги од трети лица за изработка на студии, ела-
борати, планска и техничка документација. 

з) За инвестиции во бунари за наводнување и тоа: 
- ископ и дупчење на бунари; 
- градежни материјали елементи за конструкција на 

бунари (цевки, филтри, вентили, мерачи, завршна ку-
ќичка, шахта и сл.) и други зафати на површинска вода 
за наводнување на земјоделското земјиште на корисни-
кот;  

- опрема за електрична инсталација за снабдување 
со електрична енергија на бунарите и 

- агрегати и/или генератори и придружна инстала-
циона опрема.“ 

Во ставот (2) алинеја 8 сврзникот „и“ на крајот на 
реченицата се заменува со точка и запирка. 

Во алинејата 9 точката на крајот од реченицата се 
заменува со точка и запирка и се додаваат две нови 
алинеи 10 и 11 кои гласат: 

„ -  до 922.000 денари за инвестиции во систем за 
наводнување на пченка и фуражни култури и 

- до 364.000 денари за инвестиции во бунари за на-
воднување. “ 

 
Член 3 

Во членот 6 став (1) точката а) се менува и гласи: 
„За одржливо стопанисување со шумите:  
- трошоци за видно и трајно обележување на грани-

ците на шума во приватна сопственост, вклучително и 
трошоци за изработка на геодетски елаборати за из-
вршени геодетски работи за посебни намени; 

- услуги за одржливо стопанисување со шумите од 
стручни лица кои имаат лиценца за вршење на стручни 
работи на шуми во приватна сопственост и 

- опрема за одржливо стопанисување со шумите 
(моторна пила, заштитна опрема за секачи, моторни 
бушачи за пошумување, моторни тримери за косење и 
за спроведување на шумски ред).“ 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Висината на поддршката за прифатливите трошо-

ци по корисник на мерката од став (1) од овој член, без 
ДДВ и останати даноци и јавни давачки изнесува:  

- до 20.000 денари за трошоци за видно и трајно 
обележување на границите на шума во приватна соп-
ственост вклучително и трошоци за изработка на гео-
детски елаборати за извршени геодетски работи за по-
себни намени; 

- до 500 денари за метар кубен, но не повеќе од 
10.000 денари за услуги за одржливо стопанисување со 
шумите од стручни лица кои имаат лиценца за вршење 
на стручни работи на шуми во приватна сопственост; 

- до 120.000 денари за опрема за одржливо стопани-
сување со шумите и 

- до 3.000.000 денари за примарната обработка на 
дрвната маса и обработка на био маса од шумите. “ 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 16-1663/5  

17 април 2014 година Министер, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 

2246. 
Врз основа на член 6 став 2, член 8 став 11 и 12, 

член 15 став 2, член 16 став 3, член 17 став 3, член 18 
став 5, член 27 став 13 и член 29 став 2 од Законот за 
семенски и саден материјал на земјоделски растенија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 
89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО МАТЕРИЈАЛ ЗА 
РАЗМНОЖУВАЊЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ОД 
ОВОШНИ РАСТЕНИЈА НАMЕНЕТ ЗА ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ОВОШЈЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за трговија со материјал за размно-

жување и саден материјал од овошни растенија наме-
нет за производство на овошје („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.84/11), во член 3, ставот 1, 
алинеа 1 се менува и гласи: 

„ Actinidia  Lindl. актинидија“. 
По алинеа 11, се додава нова алинеја 12 која гласи: 
„ Lycium (L). Mill.  гоџи бери “.  

 
Член 2 

Во членот 7, став 4, во алинејата 2, по зборовите:„ 
Европска Унија“, се додаваат зборовите:„ или членка 
на UPOV“. 

 
Член 3 

Во членот 14 став 6, по алинеата 3, се додава нова 
алинеа 4 која гласи: 

„15 години за гоџи бери (Lycium ( L.). Mill.“.  
 

Член 4 
Прилозите 1, 2, 4, 10, 11, 12, 14,15 и 16 се заменува-

ат со нови Прилози 1, 2, 4, 10, 11, 12, 14,15 и 16, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ 

 
Бр. 18-155/3 Министер за земјоделство, 

17 април 2014 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

2247. 
Врз основа на член 59-е став (4) од Законот за гра-

дење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, 124/10, 18/11,  36/ 11, 54/11 , 13/12, 144/12, 
25/13, 79/13, 137/13, 27/14, 28/14 и 42/14), министерот 
за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА АДМИ-
НИСТРАТОРОТ ВО ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ  

Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ 
  

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на поста-

пување на администраторот во информацискиот сис-
тем е-одобрение за градење. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1.“Администратор“ е лице вработено во Заедница 
на единици на локална самоуправа кое е овластено да 
ја следи и координира оперативноста на информацис-
киот систем е-одобрение. 

2.“Надлежен орган“ е органот кој е надлежен за спро-
ведување на постапките за издавање на одобрение за гра-
дење, доградба и надградба, за одобрување на идеен про-
ект, за измени во текот на изградбата, за промена на ин-
веститор, за издавање на одобрение за подготвителни ра-
боти, за издавање на решение за градбите од член 73 од 
Законот за градење, за издавање на одобрение за рекон-
струкција, пренамена, адаптација и за издавање на одоб-
рение за употреба за градбите од прва категорија од член 
57 од Законот за градење согласно Законот градење. 

 
II. Барање за постапување во информацискиот систем 

е-одобрение за градење 
 

Член 3 
(1)Администраторот постапува во информацискиот 

систем е-одобрение за градење, по барање за постапу-
вање во информацискиот систем е-одобрение, поднесе-
но од страна на службено лице на надлежен орган. 

(2)Барањето за постапување во информацискиот 
систем е-одобрение за градење се поднесува во писме-
на форма или преку електронска пошта. 

 
III. Случаи поради кои може да се постапува во 
информацискиот систем е-одобрение за градење 

 
Член 4 

(1) Во информацискиот систем е-одобрение за гра-
дење може да се постапи доколку е погрешно внесен 
уписен број на поднесено барање, а од страна на над-
лежниот орган сеуште не е постапено по барањето. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, админис-
траторот преку информацискиот систем го враќа пред-
метот во фазата-ставање на уписен број на барање. 

 
Член 5 

(1) Во информацискиот систем е-одобрение за гра-
дење може да се постапи доколку е пропуштено да се 
достави барање за мислење односно согласност на про-
ектната документација до некој од надлежните субјек-
ти од член 59-в од Законот за градење или е доставено 
несоодветено барање за мислење односно согласност 
кои не се однесуваат на конкретниот предмет или дос-
тавено е само известување без да се прикачи и формал-
но барање за мислење, а сеуште проектната документа-
ција не е одобрена со потврда за заверка или не е доне-
сен заклучок за прекин на постапката. 

 (2) Во случаите од ставот (1) на овој член, адми-
нистраторот преку информацискиот систем го враќа 
предметот во фазата-доставување на барање за мисле-
ње на проектната документација до надлежните субјек-
ти од член 59-в од Законот за градење, по истекот на 
рокот за постапување на субјектите до кои претходно е 
доставено барање за мислење.  

 
Член 6 

(1) Во информацискиот систем е-одобрение за гра-
дење може да се постапи доколку од страна на надлеж-
ните субјекти од член 59-в од Законот за градење до 
надлежниот орган е доставено известување,  но про-
пуштено е кон истото да се прикачи мислење односно 
согласност или кон известувањето прикачено е несоод-
ветено мислење односно согласност кои не се однесу-
ваат на конкретниот предмет, а сеуште проектната до-
кументација не е одобрена со потврда за заверка или не 
е донесен заклучок за прекин на постапката. 

 (2) Во случаите од ставот (1) на овој член, со барање-
то за постапување во информацискиот систем е-одобре-
ние за градење со доставува и известувањето од субјектот 
кој пропуштил да прикачи мислење односно согласност 
или кон известувањето прикачил несоодветено мислење 
односно согласност кои не се однесуваат на конкретниот 
предмет, а администраторот преку информацискиот сис-
тем го враќа предметот во фазата-доставување на барање 
за мислење на проектната документација до надлежните 
субјекти од член 59-в од Законот за градење. 

 
Член 7 

(1) Во информацискиот систем е-одобрение за гра-
дење може да се постапи доколку до барателот е доста-
вена погрешна пресметка за надоместок за уредување 
на градежно земјиште или погрешен договор за плаќа-
ње на надоместок за уредување на градежно земјиште 
или до барателот е доставено известување за плаќање 
на надоместок за уредување на градежно земјиште, но 
пропуштено е да се достави пресметка за надоместок за 
уредување на градежно земјиште или договор за плаќа-
ње на надоместок за уредување на градежно земјиште 
или од страна на надлежниот орган погрешно е конста-
тирано дека нема потреба да се врши пресметка на на-
доместок за уредување на градежно земјиште, а сеуште 
од страна на барателот не е прикачен доказ за платен 
надоместок за уредување на градежно земјиште. 

 (2) Во случаите од ставот (1) на овој член, адми-
нистраторот преку информацискиот систем го враќа 
предметот во фазата-изготвување на пресметка за на-
доместок за уредување на градежно земјиште. 

 
Член 8 

(1) Во информацискиот систем е-одобрение за гра-
дење може да се постапи доколку погрешно е конста-
тирано дека е платен односно не е платен надоместо-
кот за уредување на градежно земјиште или е пропуш-
тено да се прикачи потврда за платен надоместок за 
уредување на градежно земјиште, а сеуште не е доне-
сен управен акт. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, админис-
траторот преку информацискиот систем го враќа пред-
метот во фазата-потврдување за платен надоместок за 
уредување на градежно земјиште. 

 
Член 9 

(1) Во информацискиот систем е-одобрение за гра-
дење може да се постапи доколку барањето за пресмет-
ка на надоместок за уредување на градежно земјиште е 
доставено до орган кој не е надлежен да изврши 
пресметка на овој надоместок, а сеуште од страна на 
барателот не е прикачен доказ за платен надоместок за 
уредување на градежно земјиште. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, админис-
траторот преку информацискиот систем го враќа пред-
метот во фазата-доставување на барање за пресметка 
на надоместок за уредување на градежно земјиште. 
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Член 10 
(1) Во информацискиот систем е-одобрение за граде-

ње може да се постапи доколку од страна на надлежниот 
орган е констатирано дека нема потреба да се врши 
пресметка на надоместок за уредување на градежно зем-
јиште, од причина што согласно закон за предметната 
градба не се плаќа надоместок за уредување на градежно 
земјиште, а од страна на барателот не е прикачен доказ за 
платен надоместок за уредување на градежно земјиште. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, админис-
траторот преку информацискиот систем предметот го 
носи во фазата-изготвување на управен акт (одобрение 
за градење, одобрение за доградба, одобрение за над-
градба, одобрение за измени во тек на градба, одобре-
ние за пренамена и сл.) 

 
Член 11 

(1)Во информацискиот систем е-одобрение за градење 
може да се постапи доколку од страна на надлежниот орган 
до барателот е доставено известување, но е пропуштено 
кон истото да се прикачи управен акт или формално извес-
тување или кон известувањето прикачен е несоодветен уп-
равен акт односно несоодветно формално известување кое 
не се однесува на конкретниот предмет, а барателот сеуште 
нема постапено по добиеното известување. 

 (2) Во случаите од ставот (1) на овој член, адми-
нистраторот преку информацискиот систем го враќа 
предметот во фазата-доставување на управен акт од-
носно известување до барателот. 

 
Член 12 

(1) Во информацискиот систем е-одобрение за гра-
дење може да се постапи доколку е констатирана пра-
восилност на управниот акт пред да истече рокот за 
правосилност. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, админис-
траторот преку информацискиот систем го враќа предме-
тот во фазата-ставање на правосилност на управен акт. 

 
Член 13 

(1) Во информацискиот систем е-одобрение за гра-
дење може да се постапи доколку по уважена жалба 
против донесен управен акт со која е поништен управ-
ниот акт или по поништен управен акт по службена 
должност, во повторната постапка нема потреба од 
спроведување на одредени делови од постапката.  

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, во бара-
њето за постапување информацискиот систем е-одоб-
рение за градење треба да се наведе кои делови од по-
стапката нема потреба да се спроведат и во која фаза да 
се врати предметот, а администраторот преку инфор-
мацискиот систем го враќа предметот во фазата која е 
наведена во барањето. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 14 
(1) Во информацискиот систем е-одобрение за граде-

ње може да се постапи доколку по поднесена жалба про-
тив управен акт, од страна на надлежниот орган погрешно 
е констатирано дека жалбата е уважена и предметот не е 
доставен до второстепениот орган кој е надлежен за по-
стапување по поднесена жалба, а од страна на надлежни-
от орган сеуште не е постапено по жалбата. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член админис-
траторот преку информацискиот систем го враќа пред-
метот во фазата-постапување на надлежен орган по 
поднесена жалба против управен акт. 

 
Член 15 

(1) Во информацискиот систем е-одобрение за гра-
дење може да се постапи доколку по поднесена жалба 
против управен акт, од страна на надлежниот орган е 
пропуштено да се прикачи жалбата или одговорот на 
жалба, а предметот е доставен до второстепен орган кој 
е надлежен за постапување по поднесена жалба. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член админис-
траторот преку информацискиот систем го враќа пред-
метот во фазата-постапување на надлежен орган по 
поднесена жалба против управен акт. 

 
Член 16 

(1) Во информацискиот систем е-одобрение за граде-
ње може да се постапи доколку не може да се преземе од-
редено дејствие во постапката поради системска грешка 
во информацискиот систем е-одобрение за градење. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, во бара-
њето за постапување информацискиот систем е-одоб-
рение за градење треба да се наведе системската греш-
ка и дејствието кое не може да се преземе, по што ад-
министраторот доставува известување до субјектoт кој 
е надлежен за техничка поддршка на информацискиот 
систем е-одобрение за градење и по отстранување на 
системската грешка од страна на наведениот субјект 
администраторот доставува известување до надлежни-
от орган за отстранета системска грешка и можноста за 
постапување на надлежниот орган.  

 
IV. Завршна одредба 

 
Член 17 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија.“ 

 
    Бр. 01-6858  Министер 

29 април 2014 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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